
 

Notulen jaarvergadering seizoen 2018-2019 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering VVG’25 Gaanderen 

 
Jaarvergadering: seizoen 2018-2019 
Datum:   maandag 2 december 2019 
Plaats:    aula bs Gaanderwijs, Gaanderen 
Tijd:     20:30uur  
 
 
Aanwezig:          zie presentielijst 32 personen 
Aanwezig bestuur :  Ineke Schuurman (vz), Vincent Bouwhuis, Luc Elshof(penningmeester),  

Erwin Stevens, Jan Gerbrands (secretaris) 
Totaal aanwezig:      50 personen inclusief bestuur  
  
 
 
 

1. De voorzitter heet de leden welkom. 
 

2. Vaststelling notulen 
De notulen worden door de leden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag Bestuur 
 

Jeugd 
 
Ook afgelopen jaar hebben weer veel kinderen met plezier kunnen voetballen met mooie 
resultaten. 
Het seizoen 2018-2019 was het eerste jaar waarin de samenwerking met VV Etten verder werd 
uitgebreid. Dit heeft onder andere geresulteerd in een “dagje sporthal” in januari met maar liefst 
180 kinderen vanuit VV Etten en VVG’25. 
Historisch voor VVG was de oprichting van een team JO-10. 
Ook afgelopen seizoen hebben meerdere teams weer meegedaan met verschillende (regio) 
toernooien. De organisatie verliep enigszins wat rommelig, hieruit hebben we lering getrokken. 
Helaas was het ook afgelopen seizoen met enige regelmaat lastig om scheidsrechters te 
vinden. Gelukkig zijn er wel een aantal vaste scheidsrechters waar we een groot beroep op 
hebben kunnen doen. 
Vanuit ons samenwerkingconvenant met de Graafschap hebben een aantal teams tijdens 
thuiswedstrijden van de Graafschap op en langs het veld mogen vlaggen, penalty’s mogen 
schieten en uiteraard de wedstrijd bij kunnen wonen. 
Daarnaast hebben we ook met een groot aantal jeugdigen de wedstrijden van Jong Oranje 
mogen bezoeken. Een hele ervaring voor onze jeugdleden. 
Iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal van VVG hebben we vanuit de jongste jeugd een 
pupil van de week mogen aanwijzen. Dit wordt op een leuke manier door de begeleiding 
opgepakt. Tijdens deze zelfde wedstrijden zijn de jongens en meisjes van de JO-13 actief met 
het verkopen van lootjes. 
Het jeugdbestuur heeft ook vorig jaar weer met enige regelmaat vergadert waarbij zowel 
organisatorische als voetbaltechnische zaken zijn besproken. 
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Zo zijn er stappen gezet op het gebied van gelijkwaardigheid qua training intensiviteit en 
nieuwe kleding. Komend seizoen is ons streven om zowel de teams als de leiders/ trainers te 
voorzien van de nieuwe kledinglijn. 
Aan het einde van het seizoen hebben de volgende mensen afscheid genomen van de 
jeugdcommissie: Jeroen ten Holder, Michel Pruis en Mayk Wienholts. 
Gedurende de zomerperiode is het gelukt om de meeste vacante functies opnieuw in te vullen. 
Voor de actuele bezetting van de jeugdcommissie zie website. 
 
Als klapper op de vuurpijl was er een enorm groot aantal jeugdspelers aanwezig in 
presentatiepak tijdens de kampioenwedstrijd van het eerste.  
 

Seniorenvoetbal 
 
In het seizoen 2018-2019 nam  VVG’25 met 7 seniorenteams deel aan de competitie. Vijf 
spelend op zondag en één team op zaterdag. En voor het eerst sinds jaren had VVG’25 ook 
weer een vrouwenteam dat deelnam aan de reguliere competitie op zondag. Het is goed om te 
zien dat het vrouwenvoetbal vanuit de jeugd een doorstroom vindt naar de senioren. Verder 
speelde het vrouwenteam 25+ haar wedstrijden op de vrijdagavond en speelden de All Stars 
een aantal keer per jaar op de zaterdagavond en af en toe een toernooi.  
Afgelopen jaar was een succesvol jaar. Zowel het eerste als het vierde elftal werden op 
overtuigende wijze kampioen.  Trainer Lars Krabbenborg heeft bij het eerste een 
prestatiecultuur neergezet met een prachtig kampioenschap als beloning.  
Het tweede en derde speelden afgelopen seizoen weer in de reserve vierde klasse. Beide 
teams draaiden  bovenin mee en mochten op een zeker moment over het kampioenschap 
dromen. Helaas zonder resultaat.  In het kielzog van het eerste draaide het vierde ook een goed 
seizoen. Zij zijn ook met overmacht kampioen geworden en helaas met penalty’s 
uitgeschakeld in de kwartfinale van het bekertoernooi.  Het vijfde speelde ‘net als het vierde’ 
zijn wedstrijden op het laagste niveau. Een enkele overwinning wordt afgewisseld met wat 
nederlagen. Zaterdag 2 eindigde in de middenmoot van de reserve 6e klasse. VVG’25 vrouwen 
1 eindigde ook keurig in de middenmoot in het debuutseizoen. 
 Al met al een mooi jaar voor onze senioren teams, met 2 kampioenschappen en promotie 
naar de 3e klasse voor het vlaggenschip. Laten we hopen op een net zo’n mooi seizoen 2019-
2020. 
 
 

Zaalvoetbal 
 
Het seizoen 2018-2019 duurde voor het tweede team net 20 wedstrijden te lang. Vol goede 
moed maakte zij hun debuut in de derde klasse, echter kwamen zij er na enkele wedstrijden 
achter dat dit niveau net iets te hoog gegrepen was. Gelukkig deden de jeugdige nieuwkomers 
het een stuk beter. Bij dit team duurde het seizoen slechts 2 wedstrijden te lang, in de slotfase 
van de competitie verspeelden zij de titel. Wel zijn ze gepromoveerd naar de tweede klasse en 
spelen nu op hetzelfde niveau als het vlaggenschip van de zaal. Het eerste team eindigde dit 
seizoen als een stabiele middenmoter en komt ook volgend seizoen uit in de tweede klasse, 
KLASSE!   
Ook het vierde team draaide weer een stabiel seizoen en konden met enige regelmaat de drie 
punten bij de amaretto in de tas steken. 
Voor het eerst in de zaalhistorie werd er op woensdagavond getraind, dit om de volop 
aanwezige talenten nog verder te ontwikkelen.  
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Zoals jullie wel weten heeft de jeugd de toekomst en daarom is er voor de allerkleinste op 
zaterdagochtend ook een mogelijkheid om te trainen. Hier werd dit seizoen wederom veel 
gebruik van gemaakt.  
Tot slot wint het zaalvoetbal ieder jaar steeds meer aan populariteit en veroverd het menig 
voetbalhart in Gaanderen. Als je een keer wilt kijken naar deze blauw-witte sensaties, er 
worden op vrijdagen vanaf 21:00 vaak twee duels gespeeld.  
 

Accommodatie  
 
Het seizoen begint zoals altijd met aangevulde ballenrekken en andere spelmaterialen, hier is 
ook een materiaal container centraal voor geplaatst tussen het hoofdveld en trainingsveld. 
 
Het schijnt altijd weer lastig om de ballen in de rekken terug te leggen evenals dezelfde 
hoeveelheid bij start weer mee te nemen na afloop van de trainingen. 
Ook het opbergen van de hoedjes is een lastig punt, deze worden direct achter de deur gezet, 
wel handig voor de volgende, maar niet voor de lijnentrekker, zwerfvuilruimer. 
 
De kleedlokalen liggen er over het algemeen aardig schoon bij na een training en wedstrijd, op 
vrijdag worden deze grondig gereinigd door een aantal vrijwilligers. 
Door de week worden ze elke dag uitgeveegd. 
Als trainers leiders dit ook doen, scheelt dit alweer een hoop werk voor de schoonmakers. 
Op zaterdag is Henk onze gastheer die de teams naar de kleedkamers verwijst en nadien ook 
zorgt dat het volgende team in een schone kleedkamer kan. 
 
Voorjaar 2019 is er een pannaveldje aangelegd achter het gebouw. 
Deze is voor een groot deel gesponsord door de opbrengst van de grote loterij. 
Gaanderwijs en Rabobank hebben ook  een deel gedaan. 
Dit bleek een gouden greep en er wordt elke dag volop gebruik van gemaakt. 
 
Een maand geleden hebben we een nieuwe kassa gemaakt voor de kaartverkoop voor 
wedstrijden van het 1e. 
Dit omdat we een noodhokje hadden die niet meer voldeed. 
Tijdens de rust van de wedstrijd wordt de verrijdbare kassa omgedraaid naar het veld en is er 
koffie en thee verkoop hieruit. 
 

Kantine 
 
De kantine kampte met een personeel tekort, Willem en Paul zijn gestopt met roosters te 
maken en mensen werven, hierna hebben Nathalie en Manuela dit prima opgepakt. 
Er komt langzaam maar zeker steeds meer aanwas voor de kantine, dit zijn niet de mensen 
voor vaste delen in de week maar springen wel geregeld bij. 
We zijn dus nog zeker op zoek naar barmedewerkers, kom eens langs voor informatie. 
Als de tijd verdeeld kan worden over meerdere vrijwilligers blijft het leuk en gezellig om te doen. 
 
Verder is er een prima samenwerking met Gaanderwijs. 
Leerkrachten weten de kantine te vinden voor de vrijdagmiddagborrel, zo ook met de 
kerstvieringen en de eindejaar musical. 
Ook zijn er avonden vanuit PRO8 (stichting waar de school onder valt) die ook gebruik maken 
van ons gedeelte. 
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Kortom, samen de accommodatie schoonhouden 
 

4. Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar 

De penningmeester geeft toelichting aan de cijfers. Enkele leden willen een toelichting op de 
cijfers, de penningmeester geeft hier toelichting op.  

5. Verslag kascommissie 

De kascommissie geeft bij monde van (naam) aan dat de kascommissie cijfers akkoord zijn 
met de gepresenteerde cijfers. Naam wordt voorgedragen voor de kascommissie. Naam gaat 
hier mee akkoord.  

De leden geven het bestuur decharge over de afgelopen boekjaar/voetbalseizoen. 
 

6. Contributie 

De penningmeester wil de contributie met 1 euro per maand verhogen. De afgelopen jaren zijn 
er geen verhogingen geweest. In de nabije toekomst wil VVG graag extra aflossen. De 
contributie gaat seizoen 2020-2021 in. De leden gaan akkoord met de verhoging.  
 
De leden gaan akkoord met de verhoging.  

7. Balans 

De penningmeester geeft toelichting op de balans.  

8. Begroting nieuw seizoen 

De penningmeester presenteert de begroting voor het lopende seizoen en beantwoordt een 
aantal vragen van leden, waarna de begroting wordt goedgekeurd. 

Pauze 

Direct na de pauze wordt de vergadering hervat met één minuut stilte ter nagedachtenis aan 
alle overledenen. 

9. Benoeming bestuursleden 

Voor de functie van secretaris heeft het bestuur Jan Gerbrands bereidt gevonden om plaats te 
nemen in het bestuur, het voorstel is dat hij tevens de voorzitter wordt van het jeugdbestuur. 
De leden gaan hier mee akkoord. 

Luc Elshof is herkiesbaar als penningmeester. De leden gaan hiermee akkoord. 

Er is een vacature ontstaan in het bestuur vanwege ziekte. De voorzitter roept alle leden op om 
met een kandidaat te komen voor deze belangrijke rol.  

10. Benoeming commissieleden 
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In het jeugdbestuur zijn naast Jan Gerbrands, ook Ilze Wissink en Freddy Liebrand benoemd. 
De leden gaan hiermee akkoord. 

11. Jubilarissen 

De heer Elshof richt een prachtig woord tot de aanwezige  jubilarissen afzonderlijk.  

25 jaar lid:    40 jaar lid:   50 jaar lid: 
 
Sjoerd Scholten   J. Popping   Gerard Rijkse 
Sjoerd Kaalberg   Roy Besselink   Luc van Amerongen 

Toon Grob 
12. Vooruitblik 

Het bestuur heeft twee speerpunten dit seizoen en de voorzitter ligt dezen punten toe: 

a) Het vrijwilligersbeleid opstellen 
b) Sponsoring VVG’25 de financieel gezonde club in de toekomst 

 

De voorzitter doet een dringend beroep aan alle leden om vrijwilligerswerk binnen VVG’25 te 
verrichten. Zonder scheidsrechters heb je geen wedstrijd, zonder kantinemedewerkers geen 
kantine. 25 euro of meer veranderd daar niets aan.   

VOG. Verklaring omtrent gedrag. Alle vrijwilligers binnen VVG dienen een dergelijke verklaring 
te overleggen. Instructies volgen en de kosten zijn voor VVG. Diegene die dit niet kunnen of 
willen kunnen geen rol spelen binnen VVG.  

Op zaterdag 4 januari is er een flessenactie, deelname hieraan is verplicht voor de jeugd. 

De voorzitter kondigt aan dat VVG gaat werken aan een rookvrije accommodatie. 

De voorzitter haalt het gelijke kansen project bij de jeugd aan. Ook voor ouderen wil VVG 
initiatieven ontplooien zoals 7x7 en walking voetbal. 

13. Rondvraag 

Er wordt een dringend oproep gedaan aan vrouwen van 30+ om te komen voetballen. 

Er zijn verder geen vragen. 

14. Afsluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en sluit af met de mededeling dat ze Jan 
Fenneman heeft voorgedragen tot vrijwilliger van het jaar en het eerste van VVG als sportploeg 
van het jaar.  

 


